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VERGOEDINGSREGELING
ARTIKEL 1

ALGEMEEN

Door het bestuur van de Stichting Examinering OCE (hierna stichting) kan een vergoedingsregeling
van presentiegeld voor leden van bestuur, Examencommissie, Werkgroep Examinering OCE en
praktijkexaminatoren worden vastgesteld.
ARTIKEL 2

PRESENTIEGELD VERGADERINGEN

2.1 De vergoeding van presentiegeld voor het bijwonen van vergaderingen van de Stichting
Examinering OCE door leden van het bestuur, de Examencommissie en de Werkgroep
Examinering OCE bedraagt €437,50 per vergadering en omvat mede het voorbereiden van de
vergadering.
2.2 Indien een vergadering plaatsvindt direct voor of na een andere vergadering van de stichting,
wordt voor de tweede vergadering een vergoeding van 50% van € 437,50 toegekend.
2.3 Indien een vergadering wordt afgezegd, wordt geen vergoeding toegekend.
ARTIKEL 3

OVERIGE VERGOEDINGEN

3.1 Het bestuur kan een vergoeding toekennen voor andere activiteiten van een bestuurs-,
commissie- en / of werkgroeplid, bijvoorbeeld voor het voorbereiden en opstellen van
(examen)documenten, het maken / beoordelen van examenopgaven, het corrigeren van examens
en het bijwonen van examens.
3.2 Vergoeding van overige werkzaamheden vindt plaats op basis van een gespecificeerd overzicht
van verrichte werkzaamheden met een opgave van de tijdsbesteding.
3.3 De registratie van tijdsbesteding vindt plaats in uren, met als kleinste eenheid 1 uur . De
vergoeding bedraagt €55,00 per uur.
3.4 De praktijkexaminator voor het afnemen van praktijkexamens die conform EXA-OCE.007 ter
beschikking wordt gesteld vanuit de stichting (de zogenaamde vaste examinatorenpoule), wordt
een vergoeding verstrekt van 2 uur ingeval van een praktijkexamen Assistent OCE-deskundige en
van 3 uur ingeval van een praktijkexamen (Senior) OCE-deskundige. De uren worden verrekend
tegen een tarief van €99,00 per uur (excl. BTW).
3.5 Voor het corrigeren van examens door leden van de examencommissie geldt een vaste
vergoeding volgens het declaratieformulier in de bijlage.
3.6 Reiskosten worden vergoed tegen €0,28 per kilometer. Vergoeding vindt plaats op basis van een
gespecificeerde opgave van het aantal voor de stichting gereden kilometers. Reiskosten voor het
afnemen van praktijkexamens zijn inbegrepen in het tarief zoals bedoeld in artikel 3.4.
ARTIKEL 4

WIJZE VAN VERGOEDING

4.1 De vergoeding wordt door de stichting aangemerkt als uitbetaalde bedragen aan derden, met
uitzondering van de situatie zoals bedoeld in artikel 4.7 en 4.8.
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4.2 Ten behoeve van het verstrekken van de vergoeding worden door bestuurs-, commissie- en
werkgroepleden de volgende gegevens verstrekt: woonadres en bankrekeningnummer.
4.3 Met het verstrekken van deze gegevens wordt door het bestuurs-, commissie- en werkgroeplid
tevens ingestemd met deze regeling.
4.5 Het bestuurs-, commissie- en / of werkgroeplid dient na afloop van elk kwartaal een declaratie in
bij de stichting van de in het achterliggende kwartaal bijgewoonde vergaderingen en overige
verrichte diensten. Daarbij wordt gebruik gemaakt van het declaratieformulier zoals opgenomen in
de bijlage behorende bij deze regeling,
4.5 De vergoeding wordt periodiek, en zo mogelijk eenmaal per kwartaal, door / namens het bestuur
vastgesteld en voldaan op de door het bestuurs-, commissie- en werkgroeplid opgegeven
bankrekeningnummer. Van de vergoeding wordt een specificatie verstrekt.
4.6 De stichting verstrekt na afloop van het kalenderjaar aan de Belastingdienst een opgave van de
aan uitbetaalde vergoedingen, door middel van het zogenoemde formulier Opgaaf van uitbetaalde
bedragen aan derde (IB47). Dit artikel is niet van toepassing op de situatie zoals bedoeld in artikel
4.7 en 4.8.
4.7 Het bestuur kan desgevraagd beslissen om de vergoeding aan het bestuurs-, commissie- of
werkgroeplid te verstrekken als onderdeel van inkomsten uit onderneming of via de werkgever.
In dat geval zijn de in deze regeling genoemde tarieven exclusief BTW.
4.8 De vergoeding voor de inzet van praktijkexaminatoren zoals bedoeld in artikel 3.4 wordt verstrekt
aan de deelnemer waardoor de praktijkexaminator is voorgedragen. Deelnemer ontvangt per
kwartaal een gespecificeerd overzicht van de Stichting met daarop de inzet van
praktijkexaminatoren en stuurt op basis daarvan een factuur aan de Stichting.
4.9 De vergoeding wordt vastgesteld door het bestuur en daarover kan niet worden
gecorrespondeerd.
ARTIKEL 5

AFWIJKENDE GEVALLEN

In situaties waarin deze regeling niet voorziet beslist het bestuur over de wijze en hoogte van de te
verstrekken vergoeding.
ARTIKEL 6

SLOTBEPALING

Deze versie 2018-01 van de vergoedingsregeling komt in de plaats van de versie 2015-01 en geldt
per 1 januari 2019.
Bijlage: declaratieformulier
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DECLARATIEFORMULIER,
Bijlage behorende bij Document EXA-OCE.005
Naam

:…………………………………………

Periode

:…………………………………………

PRESENTIEGELD VERGADERINGEN (VOLGENS ARTIKEL 2 VAN DOCUMENT EXA-OCE.005)
Datum

Soort overleg

Plaats

Kilometers

(bestuur / commissie / werkgroep)

(vice versa)

Totaal
OVERIGE VERGOEDINGEN (VOLGENS ARTIKEL 3 VAN DOCUMENT EXA-OCE.005)
Datum

Omschrijving

Tijd

Kilometers

(in dagdelen)

(vice versa)

Totaal
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CORRECTIE VAN EXAMENS (VOLGENS ARTIKEL 3 VAN DOCUMENT EXA-OCE.005)
Actie

Datum

Aantal

Corrector

examens

1 of 2

Totaal uren

Beoordelen Basiskennis examen
Beoordelen AS examen
Beoordelen DS / SD examen
Correctie theorie DS / SD (OV)
Correctie CE-identificatie DS / SD
Rekentabel:
SPECIFICATIE CORRECTIEKOSTEN
Examenkosten en tarieven
Beoordelen Basiskennis examen
Beoordelen AS examen
Beoordelen DS / SD examen
Correctie theorie DS / SD (OV)

Correctie CE-identificatie DS / SD

………………………(datum)
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Corrector 1 Corrector 2
[uren]
[uren]
1,00
0,50
1,00
0,50
2,00
1,00
0,50
0,50
1,00
1,00

Tarief
€ 57,50
€ 57,50
€ 57,50
€ 57,50
€ 57,50

………………………(handtekening)
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